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 رازهای متقاعد کردن اطرافیان

 

 كند برآورده را درخواستتان كسى هر كه كنيد كارى

اگر از اين روشهاى مطمئن براى جلب همكارى در هر زمان، هر مكان و تقريبًا براى هر كارى 

 استفاده كنيد، مىتوانيد به آن هدف برسيد.

اين روشها ده عامل را شامل مىشوند كه بر كمك كردن يك شخص به شما يا رد كردن  

 مؤدبانه درخواستتان، تأثير مىگذارند

 مؤلفة زمان  .1

 رابطة متقابل  .2

 بىتفاوتى تماشاگر .3

  خلق روحيه .4

 تفاوتى يا همدلى ی ب .5

 شباهت  .6

 هماهنگى درونى  .7

 ها و الگوها متقاعد كردن از طريق نمونه .8

 قدرت پافشارى  .9

اگر نياز داريد كارى در آيندة نزديك انجام شود، موقعى از شخص موردنظر درخواست كمك 

اً م نيست فوراكنيد كه نگران كارى ديگر نباشد. اگر درخواستتان براى كارى است كه الز

انجام شود، آن را تا حد امكان زودتر مطرح كنيد، يعنى در دورترين زمان تا موقعى كه بايد 

جام دهد. باانجام دادن كارى براى او، قانون عمل متقابل را به كار بگيريد. آن كار را ان

شما مىتواند وقت شما، توجهتان يا حتى سرتكان دادن يا تحسينى كوچك باشد. با » هدية«

تفاوتى را بگيريد. براى اين كار به او بگوييد كه از ی بيشتر كردن مسئوليت شخصى، جلوى ب

 مك بخواهيد. هيچ كس ديگر نمىتوانيد ك

 درخواستتان بايد شامل سه جزء باشد:
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 خواهيد  طور كامل مشخص كنيد چه مى به الف( 

 اوچگونه از طريق برآورده كردن خواستة شما، به نحوى احساس خوبى خواهد داشت ( ب

 سهولت نسبى انجام آن كار براى او( ج

وى واهد داشت نه همدلى. راگر شرايط شما نتيجة بىكفايتى خودتان باشد، بىتفاوتى درپى خ

اند، تأكيد كنيد.  هايتان كه نتيجة كوتاهى خودتان نبوده هايى از گرفتاري بخش

خودپندارهاش را تغيير دهيد تا اين ايده را بپذيرد كه كمك به شما با شخصيتش سازگار 

تمايل ناهشيارى را براى  »كار درست را انجام مىدهند«است. ديدن اشخاص ديگرى كه 

همان كار برمىانگيزد. او را به ديدن كسانى كه در موقعيتهاى مشابه كمك كردهاند،  انجام

واداريد يا فقط داستان آنها را برايش تعريف كنيد. پژوهشها نشان دادهاند كه اگر به دليل 

موفقيت شما احساس تهديد كند، از همكارىاش برخوردار نخواهيد شد. موقعيت را طورى 

 هر ِ دوى شما در راستاى هدفى مشترك كار مىكنيد و هر دو برندهايد. شرح دهيد كه در آن، 

تكرار درخواست از همه مهمتر است. مردم در بسيارى از مواقع فقط به اين دليل نه 

ـ بر اساس  مىگويند كه راحت است و به گفتن آن عادت دارند. پافشارى روى درخواست خود 

 .ارى در اختيارتان خواهد گذاشتاين قانونها ـ هر فرصتى را براى جلب همك

 

 كارى كنيد كه هر كسى هر چيزى را درك كند

دو راز بزرگ براى توضيح دادن هر چيز پيچيده اگر مىخواهيد كسى با چيزى موافقت كند  

يا قبول كند كه كارى ً را انجام دهد، قاعدة نخست اين است كه بايد درك كند دقيقا دربارة 

چه چيزى حرف مىزنيد و بهطور مشخص از او چه مىخواهيد. اما با تلفيق اين دو شيوه مى ً 

نخست اين كه بايد شخص را از نظر  .ا هر چيزى را براى هر كسى توضيح دهيدتوانيد تقريب

براى اين كه مطلبى سخت و دشوار را به راحتى توضيح دهيد، بايد قبل  .اطالعات اشباع كنيد

از پرداختن به جزئيات، اول شرح مختصرى از كل قضيه ارائه كنيد. توضيح دادن جزئيات 

شخص مفهوم يا همان تصوير بزرگتر را درك مىكند، مثل  بدون مطمئن شدن از اين كه آن

كنار هم چيدن پازل بدون اطالع از تصوير آن است. آنهايى كه درك درستى از يك ً ّ تصورى 

 موضوع ندارند، معموال دومين عامل براى مطمئن شدن از اين  .از تصوير بزرگتر نيز ندارند
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شود. انتظارات خود ما و انتظارات ديگران كه آن شخص دركتان مىكند، به انتظار مربوط مى

نقش مؤثرى در نحوة درك اطالعات و در نتيجه عملكردمان دارند. اگر مىخواهيد كسى 

موضوعى را بفهمد، اين نكته را منتقل كنيد كه از او انتظار داريد مسئله را درك كند، و 

ة ير نيز به حفظ عالقفهميدن آن مسئله ساده است. استفاده از تشويق و ترغيب در طول مس

 .او براى فهميدن و درك كردن كمك خواهد كرد

 كارى كنيد كه هر كسى شما را به خاطر هر چيزى ببخشد 

ببينيم روانشناسى چگونه مىتواند به ما كمك كند تا به سرعت به گذشت و بخشش دست 

 كه خارج ازاگر توضيحتان دربارة كار نادرستى كه كردهايد بر اساس شرايطى باشد  .يابيم

كنترل شما بودهاند، شخص با نظر بسيار مساعدترى نسبت به آن واكنش نشان مىدهد. اگر 

 شرايط خارج از كنترل شما نبوده است

 است كلى كار خودتان بوده ـ يعنى آن اتفاق به 

ـ آنوقت ً حتما مسئوليت كامل كارهايتان را بپذيريد. عذرخواهىتان بايد صادقانه و صريح 

رائة توضيح دقيق دربارة شرايط، برخالف كليات مبهم و نامشخص، در كم كردن خشم باشد. ا

و شويد ر ايد با تمام پيامدهاى رفتارتان روبه شخص بسيار مؤثر است. به او بگوييد كه آماده

 و آنها را بپذيريد، و سرنوشتتان در دست اوست. 

ايط به وجود آورندة رفتارتان بايد احساس قدرتش را زنده كنيد. توضيح دهيد كه چگونه شر

 هرگز ممكن نيست در آينده تكرار شود. اگر ً ترس، بخشى از انگيزة شما بوده است؛ حتمابه

اند. نشان دهيد كه اعمالتان  طور دقيق شرح دهيد كه اعمالتان چگونه ريشه در ترس داشته

 فرآيند چهار مرحلهيك  .اند هيچ كدام از منافع يا مزيتهاى پيشبينى شده را در پى نداشته

 اى وجود دارد كه موفقيت در دستيابى به بخشش فورى و كامل را تضمين خواهد كرد. 

 

 انگيز را به بهترين دوست خود تبديل كنيد ادب ونفرتچگونه شخصى بى

هر وقت كسى با شما بىادبانه يا بىرحمانه رفتار  !درنگ جلب كنيدنظر مساعد هر كسى را بى 

 مىكند، دليل رفتارش هميشه يكى از اين چهار مورد است: 
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 اول، تصور مىكند شما از او متنفريد. 

 دوم، از جانب شما احساس تهديد مىكند. 

 سوم، با همه بىرحمانه رفتار مىكند. 

 د. اي چهارم، براى متنفر بودن از شما دليلى به دستش داده

اگر دليل اول، دوم يا سوم، علت رفتار نامناسب اوست، به خواندن ادامه دهيد تا با راهكار 

روانشناختى عالى و بسيار مؤثرى براى مساعد كردن نگرش هر كسى نسبت به خودتان آشنا 

  :شويد

اول مطمئن شويد كه مشكل، نگرش خودتان نيست. اگر انتظار ً رفتارهاى او را داشته باشيد 

ل بر اساس اين ديدگاه تحريف شده تفسير خواهيد ه شخصى از شما بدش بيايد، احتماك

به شخص سوم بگوييد كه اين شخص را به راستى دوست داريد، تحسين مىكنيد و يا  .كرد

برايش احترام قائليد. با اين كار از قانون محبت متقابل بهره خواهيد برد. با ابراز عالقه به 

مند شدن او به خودتان خواهيد شد تا اين كه تمام وقتتان را صرف  قهاو، زودتر باعث عال

 مند شدن به خود كنيد تالش براى واداشتن او به عالقه

ها، افكار و جزآن  ها، ارزش دربارة چيزهايى كه در آنها سهيم هستيد و اشتراك داريدـ ايده

مىشويد نسبت به  ـ صحبت كنيد. او شما را بر اساس نوع احساسى دوست دارد كه باعث

خودش داشته باشد. ممكن است بهترين انسان دنيا باشيد، اما اگر باعث شويد احساس 

 .بىاهميتى و حقارت كند، از شمامتنفر خواهد شد

 منبع:ذهن توانمند)نوشته ي دكتر ديويدجی(

 


